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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES - AFA 
 

 

 

 

 
TORNEN LES CLASSES DE ZUMBA   

 

Ja hem començat  les classes de zumba per a famílies que 

pertanyen a l’AFA. Podeu venir els divendres  de 15:30 a 16.30 

h  al gimnàs de l’escola. Podeu entrar a  les 15:15h  per la porta de 

l’hort (Carrer Bernat Metge) .Us esperem a pares, mares, avis, 

avies  i alumnes de l’ESO.  

Farem esport i riurem una mica . 
Es donarà un donatiu de 2€ per classe i persona. Us hi esperem!  
 

FESTA DE CARNESTOLTES DE L’AFA A L’ESCOLA  

El proper  17 de febrer es farà la festa de Carnestoltes  que organitza 

L’AFA  a l’escola per a les famílies. L’horari és de 17:15 a 19h al pati 

de l’escola. Recordeu que és exclusivament  per a famílies de l’AFA. 

Si no heu pagat la quota de 28€ anuals, no podreu entrar. 

Encara esteu a temps  d’abonar-la. Aquí teniu el compte de l’AFA Sant Gabriel 

Barcelona  

ES80 2100 3217 8122 0016 3112 . Cal posar nom de l’alumne/a i curs . 

Tindrem , concurs de disfresses, crispetes, berenars del nens de 4t de l’ESO, 

música i animació!!! 

El dia de la festa,17 de febrer, divendres necessitem a les 15h pares i mares que 

ens ajudin a muntar  l’ escenari. Si algú pot en aquest horari, que ens ho faci saber. 

Al correu afasantgabriel@gmail.com  Gràcies. 

 

mailto:afasantgabriel@gmail.com
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RUA DE CARNESTOLTES  DEL BARRI DE SANT MARTÍ  

El proper 18 de febrer a les 11h  serà la  Rua de Carnestoltes del barri. 

Si vols participar amb L’AFA Sant Gabriel Barcelona, has de venir al 

taller que estem preparant. Ja tenim la disfressa escollida!!!! 

El taller serà  els dies 30 de gener dilluns, 1 de febrer dimecres, 7 de 

febrer dimarts i 9 de febrer dijous, de 17.15h a 19h al menjador de l’escola. 

Confeccionarem la nostra disfressa! Per poder venir al taller, t’has d’apuntar en 

aquest qüestionari 

https://forms.gle/qvbrNkW7qEKeBMhn6 

 

Bon cap de setmana , La junta 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
ACREDITACIÓ AMBAIXADORS PARLAMENT EUROPEU - 4t ESO 

 
Com us vam comunicar ahir, avui els nostres alumnes de 4t d’ESO han rebut les 

acreditacions com a Ambaixadors Júnior del Parlament Europeu. Tota la resta de 

companys de l’ESO han seguit l’acte en directe des de les classes.  

A partir d’ara, s’han compromès a difondre els valors democràtics de justícia, 

solidaritat i pau que defineixen la Unió Europea. Enhorabona!!! 

 

https://forms.gle/qvbrNkW7qEKeBMhn6
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EDUCACIÓ INFANTIL 

COLÒNIES INFANTIL A CAN RIBAS 

Ja queda menys per gaudir de les colònies a Can Ribas que seran el 19, 20, 21 

d’abril. Hi ha un gran nombre d’alumnes inscrits. Tot i així, encara esteu a temps 

d’apuntar als vostres fills/es a viure aquesta experiència. Durant el que queda de 

mes, podeu demanar a la tutora del nen/a el full de les colònies. 

Us recordem que és un temps lúdic-pedagògic, important en aquestes edats, per fer 

nous vincles amb els companys i mestres tot creant relacions interpersonals:. 

Acceptar normes, seguir rutines, aprendre a dormir sense els pares, a ser 

autònoms, a resoldre problemes del dia a dia i treballar la independència de l’infant. 

Tot això serà en un espai que afavoreix gaudir de l’experiència. Can Ribas es troba 

en un entorn rural on hi ha: animals, bosc, jardins, un laberint, camps esportius i 

hort. 

El centre d’interès mitjançant el qual farem les activitats és l’Illa del tresor. Es 

busquen intrèpids grumets per ajudar al capità Jack Malapata a trobar els trossos 

d’un mapa perdut per l’Illa de Can Ribas. 

Si voleu consultar i saber més sobre Can Ribas, podeu accedir a la informació a 

través de la pàgina web: CASA DE COLÒNIES CAN RIBAS 

https://canribascasadecolonies.cat/
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DISFRESSA DE CARNESTOLTES 

Divendres 17 de febrer, a la tarda, celebrarem el Carnestoltes a l’escola i ja hem 

decidit de què ens disfressarem. 

Aquest any el tema serà relacionat amb el nom de la classe. 

P3: Personatges del Circ 

P4: Animals 

P5: Oficis 

Cada nen/a pot triar quina és la seva disfressa preferida dins d’aquest tema.  

Així que ja podeu anar preparant una disfressa ben creativa i original,  no cal que 

sigui comprada, només cal una mica d’imaginació!! 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!! 

 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA HABILITATS BÀSIQUES A P3 

Aquesta setmana hem iniciat a P3 els següents torns de l’activitat complementària 

d’Habilitats Bàsiques que realitzem cada dijous a la tarda. 

A continuació us presentem les diferents propostes que trobaran els vostres fills/es 

durant les properes setmanes en realitzar aquesta activitat : 

GRUP P3 A “Pallassos i pallasses blaus”: 

·  Vestir ninos i nines amb diferents peces de roba que s’enganxen amb 

velcro. 

·    Safata d’experimentació de l’hivern amb diferents materials de color blanc      

(arròs, mongetes i encenalls de plàstic) i estris freds de metall.           

·         Relacionar la foto de cada nen/a amb els seu nom segons el model. 

·         Confeccionar cares a la taula de llums. 

·         Joc simbòlic: la perruqueria.           

·         Formes inserint palets de fusta. 
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GRUP P3B “Pallassos i pallasses grocs”: 

·         Classificar objectes de la casa.        

·         Safata d’experimentació amb arròs blau i figuretes del mar. 

·         Seriacions amb gomes del cabell posades als dits segons model. 

·         Confeccionar el propi nom i els dels companys/es amb lletres de fusta 

segons model. 

·         Joc simbòlic: el metge.                    

·         Casa de joguines gran amb mobles, ninos i cosetes per jugar-hi. 

 
 

Posteriorment farem canvi de propostes entre els dos grups per tal que tots els 

alumnes de P3 realitzin les mateixes activitats. 
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Als Pallassos i Pallasses els hi agrada molt aquesta activitat complementària que 

realitzem al col·legi. S’ho passen molt bé i gaudeixen moltíssim!!! 

LA PROPERA SETMANA A P5 REBEM LA VISITA DE LA POLICIA 

NACIONAL  

La propera setmana, el dimarts dia 24 de Gener a la tarda, els nenes i les nenes 

de P5 gaudirem de la visita del cos de seguretat de la Policia Nacional. Si no tenen 

una urgència, podran assistir amb el cotxe de policia! 

Estem molt contents i contentes de rebre la seva visita!!! 

MATERIAL DE LECTO-ESCRIPTURA (LUDILLETRES) A P5  

Aquest divendres els vostres fills i filles s’emportaran a casa un material de 

Ludilletres per poder practicar i aprendre en família jugant amb les cartes dels 

“ludigests”, i l’abecedari amb lletra lligada i de pal, per tal de reforçar la lectura i 

l’escriptura. 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

PROJECTE DE PRIMÀRIA: CAP NEN I NENA FORA DE JOC 

Com ja us vàrem comentar, enguany, tenim la sort de poder 

formar part del projecte “Tots i totes contra el Bullying” que 

ofereix La Fundació del Barça per tal de poder ajudar a 

prevenir la violència. 

Al llarg d’aquest segon trimestre tot l’alumnat de primària 

realitzarà 8 sessions específiques i destinades a la 

sensibilització i presa de consciència sobre la problemàtica del bullying i les 

actituds discriminatòries.  

Us adjuntem un enllaç on podreu visualitzar tres vídeos que tracten sobre: 

- El fenomen del Bullying. Com actuar?  

-  El Ciberbullying. Particularitats.  

- Impacte de les TIC en la infància. 
https://fundacio.fcbarcelona.cat/videos-bullying-pares 

 

Encetem el projecte amb moltes ganes i il·lusió, de ben segur que entre totes i 
tots n’aprendrem molt!!! 

https://fundacio.fcbarcelona.cat/videos-bullying-pares
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CICLE INICIAL 

EDUCACIÓ FÍSICA 1r 

Recordeu que els dies d’Educació Física els nens i nenes de 1r han de portar el 

xandall d’Educació Física (no el polo) i vambes. Aprofitem per demanar que portin 

una motxilla petita per ficar la carmanyola i l’ampolla d’aigua, ja què esmorzen un 

cop han acabat la sessió d’Educació Física. No cal comprar cap motxilla especial, es 

pot fer servir la que portaven a Educació Infantil o fins i tot una de tela. Evitar les 

bosses de plàstic que es trenquen amb molta facilitat. 

Educació Física 1rA: dimarts matí 

Educació Física 1rB: dimecres matí 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

ENS ANEM D’EXCURSIÓ A L’AUDITORI: 

Aquest dimecres 25 de gener els nens i nenes de 1r i 2n marxem d'excursió a 

l'Auditori de Barcelona. Anem a veure el Pica-so, és un concert del Servei Educatiu 

de L'Auditori. Tant el repertori com la instrumentació ens volen endinsar en l'univers 

musical de Pablo Picasso, un artista espanyol reconegut internacionalment. Al llarg 

del concert escoltarem obres que recreen diversos ambients relacionats amb la vida 

i l'entorn artístic del pintor. 

Per anar ben preparats durant aquest mes de gener tant a música com a plàstica 

hem estat preparant-nos per aquest moment, ja que ens demanaran de la nostra 

col·laboració en diferent moments de l'actuació i els nostres alumnes ja són tots uns 

experts. 

L'excursió serà només al matí, per tant, a les 13h serem a l'escola amb normalitat i 

ens desplaçarem a l'Auditori amb tramvia. L'alumnat només haurà de portar la bossa 

petita amb l'esmorzar i l'aigua. 
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CICLE MITJÀ 

EDUCACIÓ FÍSICA  

Recordeu que els nens i nenes de Cicle Mitjà s’han de canviar de roba per fer 

Educació Física. Han de venir amb el pantaló o faldilla de l’uniforme i el polo 

posat de casa, i aquí a l’escola s’han de posar el pantaló del xandall i la samarreta 

d’Educació Física. Tota la roba s’ha de portar en una motxilla petita, no en bossa de 

plàstic ni a la mà. 

Últimament està fent fred i alguns nens i nenes venen amb la samarreta d’Educació 

Física de màniga curta i passen fred. Ja s’ha parlat a classe i saben que és 

necessari que a l’hivern portin la dessuadora ja que amb abric o anorac no es pot fer 

bé la classe ni tampoc és higiènic. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

LECTURES DIVERTIDES A 4t 

Benvolgudes famílies, durant aquests dies estem llegint un parell de llibres dins de 

les àrees de llengua catalana i castellana (Super Lletres), que ens tenen totalment 

enganxats/es! 

Els llibres són: 
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Petita presidenta, de Toni Gallagher 

Compañía de Inventos Asombrosos, de Dave Leys. 

Estem gaudint molt de totes les aventures que els hi passen als/les protagonistes! 

 

CICLE SUPERIOR 

CANTANIA 5è i 6è: 

Com ja sabeu aquest any tenim la gran sort de poder participar a la Cantània i ja ha 

arribat el moment de començar a preparar tot allò necessari per al gran dia.  

Agrairíem, si fos possible, que l’alumnat pogués portar cartrons amb una mesura 

aproximada de DIN-A4 per iniciar el muntatge de l’escenografia. 

Moltes gràcies per la vostra ajuda i col·laboració! 

PROJECTE DE MEDI A 6è: DE "TERRA A LA VISTA" A "SALVEM 

LA TERRA" 

A 6è iniciem amb molta il·lusió un nou projecte a l’àrea de coneixement del medi.  

Un youtuber famós s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè l'ajudem a 

documentar el guió de la pel·lícula històrica que li han encarregat escriure. Quin 

repte!!! 

El guió és la història d’una família que va des d’un noi que s’embarca a La Pinta fins 

a una activista que va lluitar contra el canvi climàtic, passant 

per una avantpassada que va fer de model per al famós 

quadre La teixidora, també conegut com La nena obrera. 

Els fets que passen no són aïllats, sinó que formen part d’un 

context. La Pinta, La teixidora i el canvi climàtic no són 

peces soltes en la història, sinó que formen part de períodes històrics més amplis. 



 

BUTLLETÍ 

SANT GABRIEL INFORMA 
 

20 de gener de 2023 

 

www.gabrielistas.org 

Aquestes pistes no ens aclareixen gaires coses: haurem d’investigar què volen 

dir i en quin moment de la història van ser rellevants. Quan ho sapiguem, 

sabrem quins anys abraça el guió que ha d’escriure el youtuber i què hem d’anar 

documentant.  

Hem recordat entre tots i totes quines són les edats històriques. Per fer-ho, hem 

reconegut els dos períodes més allunyats en el temps, la prehistòria i el món 

contemporani; hem visualitzat algunes escenes de la pel·lícula 2001: Una odissea 

de l’espai, de Stanley Kubrick. El fragment és una metàfora de la història de la 

humanitat recollida en uns segons a través de l’evolució tecnològica, des de la 

prehistòria fins al món actual.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de la projecció hem reflexionat: 

 La primera escena, a quin món ens remet? Què en sabem, d’aquest món? 

Com es diu aquest període? 

 I l’última escena, de quin període històric ens parla? 

Entre un inici incert, que no sabem exactament com va ser, i un final, que no podem 

tancar perquè hi estem immersos, han passat milers d’anys d’història, recollits 

en edats històriques. Recordem que les línies del temps ens permeten ordenar els 

fets que han passat al llarg de la història. 

Així doncs iniciem el nostre repte: documentar el guió històric que ha d’escriure 
el youtuber Markus, que va des de l’any 1492 fins als nostres dies. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ0qJ1KngWg
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
COMPARTIM ELS PUNTS DE VISTA - OPTATIVA “MEDIACIÓ 1r 
ESO 

 
Ara que ja sabem quins beneficis té la mediació en una escola, 
l’alumnat de 1r d’ESO s’està iniciant en algunes pràctiques per 
fer de mediadors escolars, i la dinàmica que més utilitzen és 
l’anomenada “role-playing” 
 
En primer lloc es fan grups de treball on cada component té un 
rol de personatge i una tipus de reacció inhibida, assertiva o 
agressiva. Posteriorment es reparteixen diferents situacions que requereixen 
“compartir els punts de vista” i així posar en marxa el procés de mediació.  
 
La pràctica consisteix en seguir les normes de la mediació, ja que és un procés 
estructurat, i al mateix temps mostra empatia per cadascuna de les parts en conflicte 
si ens toca el rol de mediador.  
 
Els alumnes, posteriorment comenten l’actuació de cadascuna de les parts i així fan 
un feedback constructiu per millorar gradualment la mediació. 
 

“FRESH AIR” LLENGUA ANGLESA - 2n ESO  
 
Coincidint amb l’inici del segon trimestre els/les alumnes de 2n d’ESO estan 
dissenyat un parc de forma col·laborativa.  

 

 
Entre els membres del grup han de decidir els equipments que tindrà cadascuna de 
les zones segons sigui destinada per a nens, joves, adults, adolescents o gent gran. 
D’altra banda es tenen en compte la recollida de residus, la biodiversitat dintre del 
parc i les zones saludables lliures de soroll i on es fomenta l’exercici físic.  
 
Aquest projecte, té com a objectius practicar la llengua anglesa tant en la 
responsabilitat dintre del treball com per fer l’exposició final del projecte on es 
fomentarà la interacció amb la resta de companys/es.   
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MENS SANA IN CORPORE SANO - 3r ESO 

 
 
 

Aquesta setmana hem donat per acabat el projecte 
sobre el son, mirant de donar resposta a la següent 
pregunta: “per què arribem cansats al col·legi cada 
matí?”. Per fer-ho hem dissenyat una activitat que ens ha 
permès analitzar totes les activitats que fem diàriament i 
com aquestes afecten al nostre cansament diari o bé al 

nostre descans.Aquesta activitat de cloenda ha servit per recordar la importància 
que té per als adolescents descansar diàriament un mínim de 8h i que és 
interessant acompanyar-lo d’altres bones conductes o hàbits, com ara una bona 
alimentació, la pràctica d’activitat física i l’ús no abisu de les pantalles (mòbil, tablets, 
ordinadors…) abans de les hores de descans. 

Tenir cura del nostre cos ens permetrà millorar la nostra salut tant físicament com 
mental, permetent-nos gaudir més del nostre dia a dia. 

 

REUNIÓ ERASMUS+ PER A LES FAMÍLIES DE 3r ESO 

 

El proper dimecres 25 de gener a les 17:30h, 
realitzarem una reunió amb les famílies de 3r 
d’ESO per donar informació sobre el programa 
Erasmus +. La sessió comptarà amb la participació 
d’algunes de les famílies que aquest any han 
format part del programa.  
L’objectiu de la reunió és explicar els beneficis del 
programa, les seves característiques, i resoldre 
tots els dubtes de les famílies i l’alumnat. 
És ara que hem de començar a organitzar els 
intercanvis d’alumnes per al curs vinent i, per tant, 
és molt important comptar amb la vostra 
assistència. 
 
Us hi esperem! 
 


